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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

      

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Schválené teze slibovaly poměrně ambiciozní výzkum marketingových strategií NASA a toho, jak se projevily 

v amerických médiích. Jedním z klíčů měl pak být i pramenný výzkum předem definovaných médií. Samotná 

práce je však založena na omezeném (v některých částech, zejména obecně historických a mediálně historických 

velmi omezeném) počtu sekundárních až terciálních zdrojů, tj. literatury  a elektronických zdrojů. Značná část 

historického a mediálního kontextu je např. zpracována z jednoho internetového zdroje (History of American 

Journalism). I v knihovně FSV UK bychom přitom našli řadu aktuálních publikací (Hardy, Baughman, Cramer 

atd.), které by mohla autorka využít a vzhledem k tomu, že se jedná o odborné recenzované publikace, byly by 

jistě vhodnější.  Převzetí struktury a stylu užitého internetového zdroje má pak na svědomí jistou telegrafičnost 

textu v daných pasážích. Text je navíc leckdy zavádějící a ne příliš srozumitelný (např. tvrdá hranice, převyšují 

zveřejnění atd.), což zřejmě vyplývá i z překladu (to by dokazovala např. pasáž na s. 35, kde lze překlad 

porovnat). Příliš nechápu ani telegrafické odkazování na různa youtube videa. Ani kontextová pasáž se pak 

neobejde bez  různých faktických rozporů a nedořečeností (počátky studené války v roce 1947,  W. von Braun 

kapituloval, vyjádření typu "obecně se ví"; 60. léta svědčila o o rozsáhlé kontrole tisku… apod.) Také uvodní 

část by měla být, dle mého názoru, zakotvena nejen v základní literatuře vztahujícíc se k oblasti PR , ale i 

v literatuře týkajícíc se propagandy. 

Oproti tezím pak autorka v podstatě rezignovala na vlastní pramenný výzkum a i v rámci samotné části věnované 

přímo tématu práce se autorka spoléhá především na již publikované práce (Makemson; Scott, Meerman a 

Jurek). Oboru tak v podstatě nepřináší nic, co by již nebylo zpracováno a analytický potenciál práce se jaksi 

vytratil. S hlediska formálního bych jistě omezil rozsah kontextových pasáží, naopak se věnoval více samotnému 

tématu. Překlad z anglických zdrojů se pak negativně projevuje na sytlistice i srozumitelnosti některých vět. 

V práci je velké množství překlepů (někdy i mění smysl - Rocky Jone, objevují se i hrubé gramatické chyby. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Proč byla NASA otevřenější ve sdělování informací o svých aktivitách než vesmírný program SSSR? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 20. 6. 2017                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


